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Mandato Coletivo em Ação

Deputada Joenia visita obras de UBS
em comunidades indígenas

Comunidade Campinho

Comunidade Novo Paraíso

Comunidade Garagem

Comunidade Mangueira

Comunidade Cajueiro

Comunidade Serra da Moça

Com agenda intensa em Roraima, nos
meses de abril e maio, a deputada Joenia
Wapichana (REDE) visitou as obras de
construção das Unidades Básicas de
Saúde (UBs), realizadas com recurso
de sua emenda para o DSEI Leste. As
visitas ocorreram em sete comunidades
indígenas, Campinho e Novo Paraíso
(Bonfim), Mangueira, Garagem e
Cajueiro (Amajari), e Serra da Moça
(Boa Vista). Serra da Moça é um dos
polos de produtos indígenas beneficiada
com emenda destinada para a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).
Acompanhada por lideranças indígenas
das comunidades, a deputada pôde
verificar a execução da emenda que
contribui com o acesso às políticas
públicas na área de saúde, assim como
atende a expectativa das comunidades
indígenas de ter melhoria no atendimento
básico que é realizado.

Ato unificado no Dia do Trabalhador – 1º de Maio
Para refletir e fortalecer as lutas em defesa
dos direitos coletivos da classe trabalhadora
de todo o país, sindicatos, associações,
organizações, movimentos de mulheres,
juventude, professores e demais coletivos, a
deputada Joenia participou do ato em alusão
ao Dia da/o Trabalhadora/o. O ato unificado
destacou demandas como emprego, vacina para
todos(as), serviços e empresas públicas, auxílio
emergencial de R$ 600, 00 e Fora Bolsonaro.
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Mandato Coletivo em Ação
Encontro com lideranças na Terra
Indígena São Marcos
A convite de lideranças indígenas, a deputada
Joenia esteve na Fazenda Xanadu, atual Centro
Regional das lideranças de São Marcos, no
Município de Pacaraima. A reunião foi solicitada
pelas comunidades para tratar de assuntos
como educação, infraestrutura, agropecuária,
comunicação, transporte, saúde e o Projeto de
Decreto Legislativo (PDL) 28/2019, que exclui
a área urbana de dentro da Terra Indígena São
Marcos.
Joenia falou sobre a sua atuação em Brasília em defesa dos direitos do povos indígenas, de professores,
de trabalhadores, de servidores públicos e explicou suas emendas destinadas àquela região para a
saúde, educação e sustentabilidade das comunidades indígenas. Ela também sugeriu a formação de
um grupo de trabalho para discutir o PDL 28/2019 e alertou que além de ser inconstitucional, por
atentar contra direito coletivo fundamental, a proposta legislativa não trata de nenhuma medida de
compensação para excluir um pedaço da terra indígena.

Reunião virtual em defesa da imunização de
todos os indígenas em contexto urbano
Com a participação dos Secretários Municipal e Estadual de Saúde e de organizações indígenas
da cidade de Boa Vista a deputada Joenia Wapichana realizou reunião virtual para tratar sobre a
imunização dos indígenas em contexto urbano.
A ação teve como objetivo discutir o cumprimento da recente decisão do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que determinou que o Governo Federal priorize a
vacinação de indígenas que moram em cidades e em territórios não homologados, assim como já
ocorre com os demais indígenas que vivem em suas terras demarcadas.
Participaram do encontro virtual representantes das seguintes organizações indígenas: Odic, Kapoi,
Kuakri, Dunui Sannau e Kamuu Kandan; além de representantes de acadêmicos indígenas da
Universidade Federal de Roraima (UFRR). Todos puderam expor suas preocupações em relação
ao tema e também colocar sugestões sobre como melhorar o atendimento à saúde indígena no
contexto urbano.
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Mandato Coletivo em Ação
Produção de Peixes na Comunidade Malacacheta
A Comunidade Malacacheta, no Município do Cantá,
recebeu alevinos do Projeto de Extensão Peixar do
Curso de Aquicultura do Campus do Amajari do Instituto
Federal de Roraima (IFRR), que recebeu emenda
parlamentar da deputada federal Joenia Wapichana
(REDE), para desenvolver suas atividades acadêmicas.
A distribuição de alevinos é uma das atividades de
extensão que contribuem com a sustentabilidade de
comunidades indígenas. O projeto na Malacacheta
envolve seis famílias extensas. Cada uma recebeu mil
alevinos de tambaqui.
A deputada Joenia Wapichana acompanhou a entrega
na Malacacheta e aproveitou para conhecer detalhes do
projeto de criação de tambaqui em tanques que foram
construídos em parceira. A Prefeitura do Cantá entrou
com o trator para construir os açudes e as famílias se
organizaram para a realização do trabalho.
A Prefeitura do Cantá também recebeu recurso de emendas da deputada no valor de R$300 mil
para apoiar as atividades produtivas das comunidades indígenas do Município, como a aquisição de
trator. O município recebeu emenda novamente este ano para ações de saúde e de sustentabilidade.

Reforma e ampliação do Malocão do Instituto
Insikiran/UFRR

O Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena da
Universidade Federal de Roraima (UFRR), que atende
dezenas de estudantes indígenas a cada ano para atender
os cursos de Gestão em Saúde Coletiva, Gestão Territorial e
Licenciatura Cultural vai ter o Malocão reformado e ampliado.
A deputada Joenia Wapichana esteve no campus no mês
de abril, para verificar o andamento da obra realizada com
emenda parlamentar direcionada para a educação superior
indígena.

Orçada em R$289.503,07, a obra começou em agosto de
2020 e precisou ser paralisada devido à falta de liberação de recursos, enquanto não havia sido
sancionada a Lei Orçamentária Anual de 2021, que foi aprovada excepcionalmente em março deste
ano.
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Mandato Coletivo em Ação
Defesa do PL
2564/20 em apoio
aos profissionais de
Enfermagem

Pauta Nacional

Data 19 de Abril é o Dia da Resistência Indígena Para mudança da nomenclatura do Dia do Índio para o Dia
da Resistência dos Povos Indígenas, em 2019, a deputada
Joenia apresentou o Projeto Lei nº 5.466/2019, já aprovado
na Comissão de Cultura da Câmara. “O objetivo desta
proposta de lei é atualizar o significado desta data e valorizar,
Sr. Presidente, o coletivo e não apenas o indivíduo”, disse a
deputada, no plenário da Câmara, no dia 19 de abril.
Regulamentação dos AIS e AISAN - No 7 de abril,
“Dia Mundial da Saúde”, a deputada Joenia Wapichana, no
plenário da Câmara dos Deputados, reforçou a necessidade
de aprovação do Projeto de Lei 3514/2019, de sua autoria,
que regulamenta a profissão de agentes indígenas de saúde
(AIS) e de saneamento básico (AISAN).

Profissionais representantes da categoria
de Enfermagem em Roraima estiveram
com a deputada Joenia Wapichana
(REDE) na Representação do Gabinete
em Boa Vista. Os profissionais reforçaram
o pedido de apoio ao Projeto de Lei n°
2564, de 2020, de autoria do senador
Fabiano Contarato (REDE/ES), que institui
o Piso Salarial nacional para a categoria.
A deputada Joenia colocou-se à
disposição da categoria e lembrou que
a saúde é uma das bases do tripé das
prioridades de seu mandato coletivo, ao
lado de educação e sustentabilidade dos
povos indígenas. “É muito importante
que a gente reconheça essa profissão
aprovando o PL 2564. Esses profissionais
doam sua vida e dedicam seu tempo na
defesa da vida, principalmente nesse
momento de pandemia, onde atuam na
linha de frente no combate à Covid-19”,
disse ao cumprimentar os profissionais.

Audiências públicas debatem a situação socioambiental
nas TIs e medidas protetivas - Como parte da programação
do Abril Indígena, a deputada Joenia Wapichana promoveu
duas audiências na Câmara, uma para tratar sobre a situação
socioambiental nas terras indígenas e outra sobre medidas
protetivas de imunização dos povos indígenas, nas Comissões
de Meio de Ambiente (CMADS) e na Comissão de Direitos
Humanos e Minorais (CDHM).
Deputada Joenia vota favorável à prorrogação da Lei
Aldir Blanc - Preocupada com o setor cultural, a deputada
Joenia Wapichana votou favorável ao Projeto de Lei 795/21,
do Senado, que reformula a Lei Aldir Blanc para prorrogar
prazos de utilização de recursos repassados a título de apoio
ao setor cultural em decorrência da pandemia de Covid-19. O
PL permite que estados, Distrito Federal e municípios utilizem,
até dia 31 de dezembro de 2021, o saldo remanescente dos
recursos transferidos para ações emergenciais de renda e
projetos culturais.
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